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Sammendrag 

Lamberg, A. 2019. Overvåking av laks og sjøørret i Omvikelva i Hardanger i 2018 – 

bestandsstørrelser og vandringsforløp. SNA-rapport 01/2020. 33 s. 

I 2017 ble det startet opp to videoovervåkingsprosjekter i henholdsvis 

Granvinsvassdraget og Mundheimselva i Hardanger. Målet var blant annet å registrere 

vandringsforløpet til laks og sjøørret, og å kartlegge bestandssituasjonen for begge 

artene. I 2018 ble aktiviteten utvidet til overvåking av bestandene i ytterligere tre 

vassdrag. Ett av disse var Omvikelva.  

I 2018 startet overvåkingen i Omvikelva ved bruk av fire undervannskamera med 

tilhørende lyskilder, den 3. juni, og ble avsluttet den 17. november. På grunn av høy 

vannføring i elva, redusert bildekvalitet og lite fisk etter begynnelsen av oktober, ble det 

kun analysert opptak fram til og med 5. oktober.  

Totalt ble det registrert oppvandring av 143 laks, hvorav 137 ble klassifisert som villaks 

og seks ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Av villaksen var 8 individer 

fettfinneklippet. Sammen med estimerte fangstdata fra elva nedenfor kameralokaliteten, 

ble det beregnet et innsig på 142 villaks og 26 oppdrettslaks (15,5 %). Etter fangst var det 

igjen en gytebestand på 84 laks hvorav 56 var hunnlaks med en totalvekt på ca. 252 kg. 

Etter fangst var trolig også nesten all oppdrettslaks tatt ut i sportsfisket. Andelen på 

gyteplassen var derfor trolig under 3 %, dersom tall fra gytefisktelling om høsten 

benyttes. 

Det ble registrert oppvandring av totalt 173 sjøørreter. Et estimat av fangstene nedenfor 

videolokaliteten gir et innsig på totalt 183 individer. Av disse var de fleste trolig 

kjønnsmodne. Av disse var 14,1 % fettfinneklippet. 

Graden av lakselusinfestasjon vurdert for hver enkelt fisk var lik den funnet ved bruk av 

samme overvåkingsmetode i det samme året i fire andre elver med utløp i 

Hardangerfjorden. For en del av de første sjøørretene som vandret opp i juni, var graden 

av lakselusinfestasjon høy på de minste individene. Det er sannsynlig at dette var fisk som 

hadde returnert tilbake til elva tidligere enn normalt, på grunn av lakselus (prematur 

tilbakevandring). I juli var det lav vannføring i elva og det ble nesten ikke registrert 

oppvandrende laks eller sjøørret mellom 24. juni og 31. juli. Den kjønnsmodne sjøørreten 

som vandret opp etter dette, hadde lave nivåer av lakselusinfestasjon men likevel høyere 

enn i Granvinsvassdraget, Tørvikvassdraget og Mundheim det samme året. 
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Forord 

I 2018 ble det gjennomført et videoovervåkingsprosjekt i Omvikelva der målet blant 

annet var å kartlegge bestandene av laks og sjøørret, ved bruk av et undervanns-

videosystem.  

Videoovervåkingsprosjektet er en del av et større treårig prosjekt, Salmon Tracking 2020 

(SALT2020) som hadde formell oppstart i 2018. Prosjektet ledes av prof. Albert Imsland, 

Akvaplan-Niva. Aktiviteten finansieres av en sammenslutning av havbruksbedrifter i 

Produksjonsområde 3 (PO 3). Det ble gjort et representativt utvalg av vassdrag som det 

var behov for å innhente mer kunnskap om.  Omvikelva ble valgt fordi det har utløp i den 

midtre delen av Hardangerfjorden. Dette er et område der det er høy tetthet av 

oppdrettsanlegg og der påvirkningen av lakselus på vill fisk er antatt å ha stor betydning.  

I denne rapporten har vi valgt å kalle vassdraget for Omvikelva. Dette er navnet som 

benyttes i Miljødirektoratets «Lakseregister». I ulike fagrapporter fra vassdraget er det 

brukt flere varianter av navn på elva: Storelva i Omvikedalen, Omvikselva og 

Omvikdalselva. Lokalt benyttes navn som Omvikdalselva og Storelva. Vi håper de som bor 

langs elva tilgir oss for at vi trolig benytter et navn som ikke er i daglig bruk lokalt.  

Gjennomføring av videoovervåkingsprosjekter i vassdrag krever lokal oppfølging 

gjennom hele sesongen. Elvene i Hardangerområdet er preget av at vannføringen varierer 

mye gjennom ut- og innvandringssesongen for anadrom fisk. Den ofte kortvarige, men 

intense nedbøren i denne delen av landet, skaper utfordringer for et videosystem som 

står på bunnen av elva. Spesielt var det krevende å holde ledegjerdet som ble benyttet i 

Omvikelva, i drift. Flere lokale aktører gikk sammen om å utvikle en ny og mer solid 

ledegjerdetype. Det nye gjerdet forbedret ikke bare overvåkingen dette året, men ga oss 

også verdifull erfaring som kan benyttes i framtidige prosjekter.  Den lokale oppfølgingen 

var svært god i 2018, både når det gjelder driften av videosystemet, men også med bidrag 

til videreutvikling av utstyret. Det rettes en takk til Ørjan Solheim, Jostein Naterstad, Svale 

Naterstad og Per Inge Naterstad for god hjelp. 

 

Anders Lamberg 

Prosjektleder 

Skandinavisk naturovervåking   
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1. Innledning 

I 2017 og 2018 er det gjennomført videoovervåkingsprosjekter i fem vassdrag med utløp 

i Hardangerfjorden. Overvåkingsdata skal gi mer kunnskap om påvirkning fra 

lakseoppdrettsaktivitet på bestander av vill laks og sjøørret gjennom en samlet innsats 

kalt Salmon Tracking 2020. I planleggingen av prosjektet ble det valgt ett vassdrag som 

ligger inne i fjorden, Granvinsvassdraget, og fire vassdrag som ligger lenger ut, Omvikelva, 

Uskedalselva, Mundheimselva og Tørvikvassdraget. I 2019 ble overvåkingsutstyret i 

Uskedalselva flyttet til Oselva, som ligger lenger ut mot kysten. Tettheten av 

oppdrettsanlegg varierer langs fjorden, der indre deler ikke har anlegg, mens midtre og 

ytre del har høy tetthet av oppdrettsanlegg. I alle vassdragene er det bestander av laks og 

sjøørret. I Granvinsvassdraget, Omvikelva og Uskedalselva er det gjennomført drivtelling 

av gytefisk i flere år (Skoglund et al., 2019). I Mundheimselva og Tørvikvassdraget var 

bestandssituasjonen ikke kjent. I de vassdragene der det har vært og fremdeles foregår 

gytefisktelling, er størrelsen på laksebestandene kjent.  I elver uten innsjø, vil også 

innsiget av all laks i bestanden være kjent som en sum av drivtellinger og fangst. I 

vassdrag med innsjø, kan noe av laksen oppholde seg i innsjøen på tidspunktet 

drivtellingen blir gjennomført. Dette kan gi for lave tall for den kjønnsmodne delen av 

bestanden som er i ferskvann. Erfaringer fra slike vassdrag viser likevel at når 

gytefisktellingene blir lagt til gytetiden for laks om høsten, så oppholder stort sett all laks 

seg i strømmende vann. Videoovervåkingen som er gjennomført i for eksempel 

Granvinsvassdraget i 2017 og 2018, viser et godt samsvar med tellinger av gytefisk 

(Lamberg, 2019b; Lamberg et al., 2018).   

For sjøørret vil imidlertid drivtellinger av gytefisk kun gi en oversikt over den 

kjønnsmodne delen av bestanden. De umodne individene oppholder seg ofte på andre 

steder i vassdraget enn gytefisken. I noen vassdrag uten muligheter for vinteropphold 

(ingen innsjø, eller at elvene er grunne, uten dype kulper som ikke fryser igjen), kan den 

umodne delen av bestanden oppholde seg i munningsområder i fjorden. Eller den kan 

være i andre vassdrag der det er overvintringsmuligheter. Det er de umodne individene 

som lettest fanges i elve- eller sjøfiske. Det er også de minste som blir hardest rammet av 

lakselusinfestasjon eller predasjon. Det er derfor viktig å overvåke disse unge fiskene, 

fordi det er i denne delen av bestanden at påvirkninger blir synlige først. Andelen umodne 

individer kan ofte være større enn andelen kjønnsmodne på et gitt tidspunkt. Flere av de 

kjønnsmodne kan dessuten ha pauseår i gytinga, slik at en reell overvåking av 



SNA-rapport 01/2020 

 

7 

 

totalbestanden kun kan utføres med bruk av videokameraer eller felle langt nede i 

vassdraget. Selv en slik type overvåking behøver ikke å fange opp all fisk et gitt år, dersom 

sjøørret fra flere vassdrag oppholder seg i samme innsjø for vinteropphold. Da overvåker 

en reelt deler av flere bestander samtidig.  

I Omvikelva er det ingen innsjøer og vannvolumet er relativt lite med få kulper der det er 

gode overvintringsforhold. Det er forventet at større deler av gytefisken drar ut av 

vassdraget etter gyting. Overvåkingen i 2018 startet for seint til å fange opp utvandrende 

fisk om våren. Denne rapporten oppsummerer derfor resultater fra overvåking av 

oppvandrende fisk dette året. 
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2. Metode 

2.1.1 Områdebeskrivelse og bestandene 

Omvikelva (045.31Z) har utløp ca. 70 km inn i den 183 km lange Hardangerfjorden (Figur 

1). Hardangerfjorden er Norges nest lengste, og verdens femte lengste fjord. Ifølge 

lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er det 29 andre vassdrag med anadrom 

laksefisk som har utløp i Hardangerfjorden (Figur 2). I tillegg er det mindre elver og 

bekker som har utløp i fjorden. Flere av disse har bestander av ørret der det også er 

sjøvandrende individer. Bare i Kvam kommune er det 23 små elver eller bekker med 

dokumentert smoltproduksjon (Lyse et al., 1997).  

 

 

Figur 1. Hardangerfjorden med lokalisering av Omvikselva (rød sirkel) (kartkilde: 

www.google.no/maps).  

 

 

http://www.lakseregisteret.no/
http://www.google.no/maps


SNA-rapport 01/2020 

 

9 

 

 

Figur 2. Hardangerfjorden med 30 vassdrag (i den delen av kartet som har farge) med laks og 

sjøørret. Omvikelva er markert med rød sirkel (kartkilde: www.lakseregisteret.no).  

I Hardangerfjorden er det høy tetthet av sjøanlegg for oppdrett av hovedsakelig laks. Da 

etablering av lakseoppdrett foregikk for fullt på 80-tallet, var veksten i denne næringen 

høyere i denne regionen enn i andre deler av landet. Selv om det har vært en økning i 

antall anlegg også i resten av Norge, er tettheten av oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden 

fremdeles blant de høyeste i verden. Fra utløpet av Omvikelva til nærmeste anlegg er det 

ca. 5 km svømmedistanse. I denne delen av fjorden er imidlertid tettheten av 

oppdrettsanlegg noe lavere enn litt lenger inn i fjorden (Figur 3).  

 

 

http://www.lakseregisteret.no/


SNA-rapport 01/2020 

 

10 

 

 

Figur 3. Lokaliteter for oppdrettsanlegg for laks i Hardangerfjorden (røde fylte sirkler). Munningen 

av Omvikelva er markert med rød sirkel mens fire andre vassdragene i overvåkingsprosjektet i 

Salmon Tracking 2020 er markert med svarte sirkler. Varierende grønn farge viser gjennomsnittlig 

produksjonsintensitet av oppdrettslaks i perioden 2015 til 2017 målt tonn pr km². Mørkere 

grønnfarge betyr større tetthet av oppdrettslaks. For mer detaljer, se kartkilde: www.fiskeridir.no. 

2.1.2 Beskrivelse av vassdraget 

Omvikelva har en total lakseførende strekning på ca. 8,4 km og et areal på ca. 84 000 m² 

samlet for alle sidebekker og hovedelv (Urdal et al., 2011).  For en mer detaljert beskrivelse 

av økologisk status i vassdraget henvises til rapporter fra Rådgivende biologer (Hellen et 

al., 2013; Johnsen et al., 2018). 

2.1.3 Beskrivelse av bestandene av laks og sjøørret i Omvikelva 

Ifølge Lakseregisteret (www.lakseregisteret.no) er det ikke utarbeidet et 

gytebestandsmål for laks i Omvikelva. Laksebestanden er betegnet som «Ikke 

selvreproduserende». I det samme registeret er det oppført at det finnes en egen 

sjøørretbestand her. Sjøørretbestanden var i 2013 klassifisert som redusert, og lakselus 

og jordbrukstilsig definert som avgjørende påvirkningsfaktorer. Samtidig er det åpnet for 

http://www.fiskeridir.no/
http://www.lakseregisteret.no/
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fiske etter både laks og sjøørret. Det er gjennomført drivtelling av gytefisk i Omvikelva fra 

2004 til 2018. Disse tellingene viser et økende innsig av laks i overvåkingsperioden. Antall 

laks i innsiget har økt fra under 20 individer til over 120 de siste årene. For sjøørret er 

det beregnede innsiget synkende de siste 4 årene, mens det tidligere har variert mellom 

snaut 150 og 450 individer (Skoglund et al., 2019). Våren 2009 førte et utslipp av 

husdyrgjødsel i elva til omfattende ungfiskdød i Omvikelva (Urdal et al., 2011). Dette 

skulle teoretisk sett fått konsekvenser for innsiget av laks i de 5 til 6 neste årene. For 

sjøørret, som har seinere kjønnsmodning enn laksen, skulle effekten først komme i fra 

2012 til 2018. Resultater fra gytefisktellingene i perioden 2009 til 2018 kan tyde på at 

dette stemmer for både sjøørret og laks. Forskjellen i livshistorie mellom de to artene 

skulle føre til at effekten av utslippet varte lenger for sjøørret enn for laks. Samtidig var 

fisket stengt i 2009 til 2011, noe som har hatt motsatt effekt på innsiget de samme årene.   

2.1.4 Utsettinger av laks og sjøørret 

Det ble trolig satt ut lakseyngel i Omvikelva i flere år i perioden 1966 til 1982. Salg av 

yngel/settefisk fra stamfiskbassenget på Brandasund til Omvikelva er dokumentert i 

1978 og i 1980 (Brekke & Søfteland, 2012). På hele 80-tallet ble det tatt ut stamfisk av 

laks fra Omvikelva (og fra andre nærliggende elver). Befruktet rogn fra disse fiskene ble 

lagt inn i klekkeri på Seim ved Guddalselva. Yngel fra denne produksjonen ble satt tilbake 

i Omvikelva og flere andre elver i regionen. Det er foreløpig ikke gjort en nøyaktig 

kartlegging av omfanget av kultivering i denne perioden. 

2.1.5 Fangst av laks og sjøørret 

De rapporterte fangstene av laks har variert fra fem år uten rapportert fangst (elva var 

stengt for fiske fra 2009 til 2011) til 68 individer i det beste året (2018), i de 27 årene fra 

1993 til 2014, mens den rapporterte fangsten av sjøørret har variert fra ingen fangst (elva 

var stengt for fiske fra 2009 til 2011) til 131 individer ( i 1995) i årene fra 1993 til 2019 

 

2.2 Videoovervåking 

2.2.1 Kameraplassering 

I 2018 ble det plassert ut fire undervannskameraer i et egnet tverrsnitt like ovenfor den 

nederste broa i Omvikelva (Figur 4). Lokaliteten ligger ca. 100 meter oppstrøms 

tidevannspåvirket del av utløpet, men ca. 380 fra sjøen. Hvert kamera var montert på en 
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plattform der det også var montert en lyskilde for å lyse opp kamerasektoren når det var 

mørkt. Det var forventet at sikten i vannet kunne være begrenset under flomperioder og 

at hvert kamera ikke kunne ha et større «ansvarsområde» enn tilsvarende ca. 1,5 meters 

distanse til passerende fisk. For å oppnå en tilstrekkelig liten avstand mellom kameraene, 

ble det benyttet et ledegjerde (Figur 5). Det første gjerdet som ble satt opp, ble brutt ned 

i en flom så en ny og forbedret type ble montert i juli (Figur 5). 

Kunstig belysning ga tilfredsstillende bilder, både i dagslys og i mørket (Figur 6). I 

perioder med kraftig nedbør og økende vannføring blir bildene av fiskene mer utydelige, 

og kontraster og farger blir redusert. 

 

 

Figur 4. Kameralokalitet (markert med rød sirkel) i Omvikelva i 2018. 



SNA-rapport 01/2020 

 

13 

 

 

Figur 5. Kameralokaliteten i Omvikelva med det første ledegjerde som ble montert i juni 2018 (bilde 

til venstre). Et nytt ledegjerde ble plassert ut i juli samme år. Bildet til høyre viser kameralokaliteten 

fra motsatt bredd – nå med ny type ledegjerde. Loggestasjon for vannhøyde og temperatur og med 

webkamera montert på en stolpe, er synlig oppe i venstre bildekant. 

 

Figur 6. Eksempel på bilde fra undervannskameraene i Omvikelva i 2018. Bilde til venstre er tatt i 

mørket om natta, mens det til høyre, er tatt i dagslys.  
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2.2.2 Videoopptak 

Videosignalet fra de to kameraene ble overført via undervannskabler til et elektroskap på 

land. I skapet var det montert en videoopptaker med en 2 TB harddisk. Det blir skiftet 

harddisk flere ganger i sesongen. Hvert kamerasignal ble lagret med en bilderate på 3 

bilder pr. sekund. Videosystemet var knyttet til internett via et 4G modem.  

2.2.3 Videoanalyse 

Videoopptakene ble analysert ved kontinuerlig avspilling med avspillingshastigheter fra 

6 til 15 ganger sann tid. Analysen ble utført av spesialtrent personell, som hver har minst 

2000 timers erfaring fra slikt arbeid. Fisk som passerer, blir bestemt til art og type 

(oppdrett eller vill når det gjelder laks). Det blir gjort en størrelsesvurdering med 

referanse til kjente målsatte objekter i bildet. Dato, klokkeslett (timer: minutter: 

sekunder) og retning (opp/ned) blir registrert for hver passering. Overvåkingen skiller 

grovt mellom 6 kategorier av laks og 5 kategorier av sjøørret som alle representerer ulike 

livsstadier (Tabell 1 og Tabell 2). 

Tabell 1. Beskrivelse av 6 morfologiske typer laks og 5 morfologiske kategorier sjøørret som 

klassifiseres ut fra videobildene. 

Art  Type  Kroppslengde  Intervall  Morfologi  

Laks  Smolt  15,5 cm 11 – 18 cm  Blank, svarte finner  

Laks  Smålaks  50 cm 40 – 65 cm   Slank 

Laks  Mellomlaks  76 cm 65 – 85 cm    

Laks  Storlaks  90 cm 85 – 120 cm   Lite innsving i spord 

Laks  Vinterstøing   40 – 120 cm  Slank, ikke lus 

Laks  Oppdrettslaks   40 – 120 cm  Finner, kondisjonsfaktor 

Sjøørret  Smolt  18 cm 15 – 22 cm   Blank, div kjennetegn 

Sjøørret  1.gangsvandrer umoden  25 cm 22 – 30 cm  Blank, liten spord 

Sjøørret  2.gangsvandrer umoden  35 cm 30 – 40 cm  Blank, spiss spord 

Sjøørret  Kjønnsmoden oppvandrer  > 40 cm 40 – 100 cm  Kjønnskarakterer  

Sjøørret  Kjønnsmoden utvandrer  >40 cm 35 – 100 cm  Slank, stort hode  
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Tabell 2. Oversikt over morfologiske (ytre) kjennetegn på vill laks og oppdrettslaks som blir lagt til 

grunn ved kategorisering av laks ved observasjon under vann (Svenning et al., 2015). 

 Vill laks Oppdrettslaks 

Førsteinntrykk 

(Habitus) 

Individet har samme utseende og adferd 

som de øvrige laksene i samme elv. Store 

kantete finner. 

Individet har utseende og adferd som 

avviker fra de øvrige laksene i samme elv.  

Helhetsinntrykk Slank og spoleformet kropp.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk 

rygg og øvre del av hode mot en 

sølvblank kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har svakere 

farger. 

Lubben, kantet kroppsform.  

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): mørk rygg 

og øvre del av hode mot en sølvblank 

kroppsside. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Halefinne Stort areal i forhold til resten av kroppen. 

Kantet, skarp profil. Hos flergangsgytere 

kan det være noe avrundede finnefliker 

og rett avslutning på halefinnen. 

Mindre areal sammenlignet med vill laks. 

Avrundede finnefliker og splittede eller 

sammenvokste finnestråler. Rettere 

avslutning (ørret-lik). Tykkere halerot.  

Pigmentering Nyvandret fisk (pelagisk drakt): få, sorte 

og store prikker ovenfor sidelinjen. Få 

prikker på gjellelokkene. 

Fisk i gytedrakt: Hannfisk har ofte tvers-

gående sjatteringer i rødt, gult og grønt. 

Hunnfisk er noe mørkere og har mindre 

gytefarger. 

Nyvandret fisk (pelagisk drakt): tallrike 

sort prikker fordelt mer over hele kroppen 

(under sidelinjen) og på gjellelokkene. Ofte 

«sjøørret-lik» pigmentering. 

Fisk i gytedrakt: Generelt noe «pregløs» 

gytedrakt, uten store fargespill. 

Gjellelokk Store, med jevne kanter som dekker 

gjellene helt, og slutter seg tett inntil 

kroppen. 

Avkortet, ujevn profil og avdekker ofte en 

hvit vertikal linje på fiskekroppen bak 

gjellene. 

Hodeform Nyvandret fisk: Jevn og buet form 

Gytefisk: Hannfisk har kraftig gytekrok 

Nyvandret fisk: Ujevn, klumpete hodeform. 

Ofte deformert, nedoverbøyd underkjeve 

(hakeslepp). Ofte mer kjøttfullt snuteparti. 

Gytefisk: Lite utviklede sekundære 

kjønnskarakterer. 

Ryggfinne Rette kanter og finnestråler. Tydelig 

trekantet profil 

Liten og forkrøplet. Avrundede kanter. 

Bakre del av ryggfinnen ligger ikke ned til 

ryggen. 

Brystfinner Store og uten skader. Rette kanter og 

rette finnestråler.  

Ofte korte og forkrøplet. Sammenvokste og 

skjeve finnestråler. Ulik størrelse/form. 
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2.2.4 Lakselus 

Videosekvenser av passerende fisk der det er mulig å skille ut pigmentflekker og der 

kroppsidene er tilstrekkelig opplyst, ble analysert. Bilder der pigmentflekker ikke var 

synlige, ble forkastet. Fra de «godkjente bildene» ble graden av infestasjon subjektivt 

klassifisert på en skala fra 0 til 4. Klassifiseringen er tilpasset den oppløsningen som et 

standard overvåkingssystem leverer. Det er kun fra svært tette nærbilder, at det er mulig 

å registrere alle stadier av lus på fisken. Siden de fleste bildene er av fisk som er et stykke 

fra kamera, har vi valgt å kun registrere større lus (bevegelige og kjønnsmodne stadier), 

og eller skader etter lus. Bildene av fisken er som regel fra en side, og det er derfor ikke 

gjort forsøk på å estimere total infestasjon som kan sammenlignes med tradisjonell telling 

av lus på død eller bedøvd fisk. Det er likevel mulig å kategorisere reelle forskjeller i 

lusinfestasjon mellom år, arter og størrelsesgrupper og mellom vassdrag. Klassifiseringen 

er i sin nåværende form ment å beskrive det generelle smittenivået fisken er utsatt for i 

sjøen. Det er ikke gjort forsøk på å knytte målingene til effekter på fiskens vekst eller 

overlevelse. Til Kategori 0 regnes fisk der det ikke er synlige tegn på lakselus eller merker 

etter infestasjon (Figur 7 og  Figur 8). Kategori 1 betegner fisk med noen få lus på 

kroppen - enten ved gattåpningen, på hodet eller langs ryggen (Figur 9).  Kategori 2 

betegner fisk med ca.10 til 30 lus både ved gattåpningen, og samtidig på andre deler av 

kroppen (Figur 10). Kategori 3 gjelder fisk som har lus over store deler av kroppen og 

tegn til sårskader påført av lus (Figur 11). Kategori 4 angir fisk med betydelig 

lusinfestasjon og/eller store hudskader fra lakselus (Figur 12).  

 

 

Figur 7. Stor sjøørret-hunn uten synlige tegn på lakselusinfestasjon eller skader etter lus: 

Kategori 0. (Illustrasjonsbilde fra annet vassdrag enn Omvikelva). 
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Figur 8. Sjøørret som har vært en sommer i sjøen. De har ingen synlige tegn på 

lakselusinfestasjon: Kategori 0. (Illustrasjonsbilde fra annet vassdrag enn Omvikelva). 

 

Figur 9. Sjøørreter med lakselus bak gattfinnen, men ellers uten lus: Kategori 1. 

(Illustrasjonsbilde fra annet vassdrag enn Omvikelva). 

 

Figur 10. Laks (venstre bilde) med lakselus på gjellelokket og ved gattet. Sjøørret (høyre bilde) 

med lus på gjellelokket, ved gattet og en gammel skade på ryggfinnen: Begge tilhører kategori 

2. (Illustrasjonsbilde fra annet vassdrag enn Omvikelva). 
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Figur 11. Sjøørreter med lus ved gattet og også kjønnsmodne lus på ryggen. Det er også lus på 

kroppsidene av fiskene: Kategori 3. (Illustrasjonsbilde fra annet vassdrag enn Omvikelva). 

 

Figur 12. Sjøørreter med mange lus og større skader etter lus: Kategori 4. (Illustrasjonsbilde fra 

annet vassdrag enn Omvikelva). 

2.3 Fangststatistikk 

Fangststatistikk er hentet fra www.fangstrapp,no og www.ssb.no. 

2.4 Vannstand og vanntemperatur 

I 2018 ble det benyttet en egen loggestasjon med vann- og lufttemperatursensor samt 

trykksensor i Omvikelva. Trykksensoren målte variasjon i vannhøyde i kulpen der 

kameraene var plassert. Data ble kontinuerlig sendt til en sentral server via 4G.  

http://www.fangstrapp,no/
http://www.ssb.no/
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3. Resultater 

3.1 Generelt 

Overvåkingsprosjektet i Omvikelva i 2018 ble startet opp 3. juni, og avsluttet i 

begynnelsen av oktober. Det passerte laks og sjøørret opp hovedsakelig når vannføringen 

økte i perioder med økende nedbør.  I nesten hele juli var det lav vannføring og ingen 

oppvandring av hverken laks eller sjøørret. Sikten varierte med vannføring. I perioder 

med varighet på fra under en time til to dager, var sikten så redusert at en del fisk kunne 

passere uten å bli oppdaget. Totalt ble det registrert 137 laks og 173 oppvandrende 

sjøørreter. Siktforholdene under flommer gjør at tallene trolig er minimumstall. I tillegg 

vandret det opp seks laks med morfologiske karakterer som tyder på oppvekst i 

oppdrettsanlegg. Dette utgjør 4,2 % av oppvandrende laks i 2018. Av fiskene med 

villaksmorfologi, var 5,8 % fettfinneklippet. 

 

3.2 Laks 

3.2.1 Oppvandring 

De første laksene ble registrert opp i siste halvdel av juni (Figur 13). Det høyeste antallet 

laks som ble registrert på en dag, var 32 den 31. juli. Dette utgjør 23 % av 

totaloppvandringen av laks dette året. Villaksen vandret opp tidligere opp i elva enn både 

sjøørreten og oppdrettslaksen (Figur 14). Det passerte flest laks i den mørke delen av 

døgnet (Figur 15).  

Av de totalt 137 registrerte oppvandrende individene ble henholdsvis 36 %, 50 % og 14 

% vurdert til å være små-, mellom- og storlaks.  
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Figur 13. Antall oppvandrende laks pr dag i forhold til vanntemperatur og vannstand, registrert i 

Omvikelva i 2018. Perioder med redusert sikt er markert med horisontale svarte søyler. 

 

Figur 14. Kumulativ oppvandring av villaks, oppdrettslaks og sjøørret i Omvikelva i 2018. 
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Figur 15. Fordeling av passerende laks gjennom døgnet i Omvikelva i 2018. 

3.2.2 Fangst 

De rapporterte fangstene av laks har variert fra fem år uten rapportert fangst (elva var 

stengt for fiske fra 2009 til 2011) til 68 individer i toppåret i 2018 i de siste 27 årene. 

(Figur 16). Smålaksen og mellomlaks har dominert i fangstene like mye (avlivet fisk) med 

en årlig gjennomsnittlig andel på 49,8 % (sd=28,0 og n=22) og 46,9 % (sd=28,2 og n=22) 

for henholdsvis smålaks og mellomlaks (Figur 17). Gjennomsnittlig andel storlaks har 

vært 3,4 % (sd=5,2 og n=22).  

 

Figur 16. Rapporterte fangster av laks (N) i Omvikelva i årene 1993 til 2019. Elva var stengt for fiske 

i årene 2009 til 2011. Data er hentet fra SSB. 
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Figur 17. Andel (%) små-, mellom- og storlaks i de rapporterte fangste fra Omvikelva i årene 1993 

til 2019. Elva var stengt for fiske i årene 2009 til 2011. Data er hentet fra SSB. 

3.2.3 Innsig, beskatningsrate og gytebestand 

Beskatningsraten ble beregnet til å være høyest for smålaks, og minst for storlaks (Tabell 

3). Total gytebestand av laks ble beregnet til å være 84 individer der biomassen av 

hunnlaks var ca. 252 kg. 

Tabell 3. Innsig, fangst, beskatningsrate og gytebestand for villaks beregnet fra videoregistreringen 

og fangststatistikken. Fangst nedenfor videolokaliteten er kun estimater basert på uttalelser fra 

fiskere. Størrelsesfordelingen av fangsten nedenfor er estimert. 

Registreringer i 2018 Smålaks Mellomlaks Storlaks Totalt 

Fangst nedenfor videolokaliteten (N) 1 4 0 5 

Fangst ovenfor videolokaliteten (N) 34 17 2 53 

Total fangst (N) 37 29 2 58 

Videoovervåking (N) 49 68 20 137 

Innsig totalt (N) 52 80 20 142 

Beskatningsrate nedenfor videolokaliteten (%) 5,7 2,9 0,0 3,5 

Beskatningsrate ovenfor videolokaliteten (%) 69,1 25,0 10,0 38,7 

Total beskatningsrate (%) 69,7 29,2 10,0 40,8 

Andel hunnlaks video (%) 60,0 66,7 75,0 
 

Gjennomsnittsvekt fangst totalt (kg) 1,7 4,0 7,5 
 

Gytebestand ovenfor videolokaliteten (N) 15 51 18 84 

Antall hunnlaks ovenfor videolokaliteten (N) 9 34 13 56 

Totalvekt hunnlaks ovenfor videolokaliteten (kg) 15,3 135,8 100,7 251,8 

Antall egg (1450 pr kg) ovenfor videolokaliteten(N) 22 129 196 870 146 046 365 044 

 

Det ble også tatt ut ca. 20 oppdrettslaks nedenfor kameralokaliteten i 2018. Dette gir et 

totalinnsig på 26 oppdrettslaks i 2018 (15,5 %). Det er sannsynlig at noen av de seks 
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oppdrettslaksene som passerte opp i elva ble tatt ut i sportsfisket om sommeren. Under 

gytefisktellinger den 9. november ble det registrert to oppdrettslaks. Dersom dette er 

korrekt, er fire av de seks oppvandrende tatt ut i sportsfisket og total beskatningsrate blir 

da 92,3 % for oppdrettslaksen. Av fiskene med villaksmorfologi, var 8 (5,8 %) 

fettfinneklippet. 

 

3.3 Sjøørret 

3.3.1 Oppvandring 

De første sjøørretene ble registrert opp i begynnelsen av juni (Figur 18) i Omvikelva i 

2018. Totalt ble det registrert 173 individer som passerte opp i elva. I fangststatistikken 

er det ikke skilt mellom fisk tatt nedenfor og ovenfor kameralokaliteten. Men, det er antatt 

at det blir tatt få sjøørreter nedenfor. Likevel er det i samtale med fiskere bekreftet at det 

ble tatt minst 4 sjøørreter nedenfor kameralokaliteten i 2018. Totalt innsig av sjøørret er 

derfor trolig minst 177 individer. I juni passerte det 33 individer der 54 % av dem var 

trolig umodne individer med kroppslengder fra ca. 20 til 35 cm. Totalt sett var trolig 

under 10 % av de registrerte sjøørretene i 2018 umodne individer. De fleste av disse ble 

registrert tidlig i juni (Figur 19) og de hadde høyere grad av lakselusinfestasjon enn de 

øvrige fiskene. Det høyeste antallet sjøørreter som ble registrert på en dag, var 21 den 10. 

september. Dette utgjør 12 % av totaloppvandringen av sjøørret dette året. Sjøørreten 

vandret opp seinere opp i elva enn villaksen (Figur 14). Til forskjell for laksen, ble det i 

større grad registrert oppvandrende sjøørreter gjennom hele døgnet (Figur 20).  

Av de totalt 173 sjøørretene som passerte videokameraene, manglet 14,1 % fettfinne. 

Disse varierte i størrelse fra ca. 30 til 65 cm (gjennomsnitt: 48 cm). Dette er trolig fisk 

merket i forbindelse med forskningsaktiviteten i naboelva Guddalselva. 
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Figur 18. Antall oppvandrende sjøørreter pr dag i forhold til vanntemperatur og vannstand, 

registrert i Omvikelva i 2018. Perioder med redusert sikt er markert med horisontale svarte søyler. 

 

 

Figur 19. Kumulativ oppvandring av ulike størrelsesgrupper av sjøørret i Omvikelva i 2018. 
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Figur 20. Fordeling av passerende sjøørreter gjennom døgnet i Omvikelva i 2018. 

3.3.2 Fangst 

De rapporterte fangstene av sjøørret har variert fra ingen fangst (elva var stengt for fiske 

fra 2009 til 2011) til 131 individer i årene fra 1993 til 2019 (Figur 21). Gjennomsnittsvekt 

registrert i fangstene viser en økning i hele perioden fra 1993 til 2019 (Spearman: rs=-

0,447, n=24, p=0,030) (Figur 22).  

 

Figur 21. Fangst av sjøørret (N) i Omvikelva i årene 1993 – 2019. Elva var stengt for fiske i årene 

2009 til 2011. Data er hentet fra SSB. 
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Figur 22. Gjennomsnittsvekt beregnet fra fangstene av sjøørret i Omvikelva i årene 1993 – 2019. Elva 

var stengt for fiske i årene 2009 til 2011. Data er hentet fra SSB. 

 

3. 4 Lakselus 

Det var mulig å vurdere graden av lakselusinfestasjon på bilder av 48 % av laksen (66 av 

totalt 137) og 40 % av sjøørreten (70 av totalt 173). Det var ingen forskjell i 

infestasjonsgrad mellom tre ulike størrelsesklasser av laks (Figur 23) (Kruskal-Wallis 

test, Dunns prosedyre (Bonferroni korrigert signifikansnivå)). Infestasjonsgraden målt 

på laks i Omvikelva i 2018 var lik den funnet i de andre elvene i overvåkingsprogrammet 

i SALT2020 samme år (Figur 24). En test av infestasjonsnivåene viser imidlertid at det 

var litt mer lus på laksen i Omvikelva (Kruskal-Wallis test, Dunns prosedyre) enn i 

Granvinselva og Uskedalselva. I Tørvikvassdraget og Mundheimselva var antall vurderte 

laks lavt (< 10).  

Sammenlignet med laksen, ble det registrert generelt lave nivåer av lakselusinfestasjon 

på oppvandrende kjønnsmodne sjøørreter i de fem overvåkede elvene i Hardanger i 2018 

(Figur 25). I Mundheimselva ble det ikke registrert tegn på infestasjon på kjønnsmoden 

sjøørret, mens det i Tørvikvassdraget var noen få. I Uskedalselva og Omvikelva var det 

høyere nivå enn i de andre elvene (Kruskal-Wallis test, Dunns prosedyre (Bonferroni 

korrigert signifikansnivå)). Graden av lakselusinfestasjon vurdert på umoden sjøørret i de 

fem vassdragene varierte gjennom sesongen i Mundheimselva og Omvikelva med et 

høyere nivå i juni, enn seinere i sesongen (Figur 26).  
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Figur 23. Grad av lakselusinfestasjon, målt etter en skala fra 0-4 fra bilder av oppvandrende laks, 

fordelt mellom små-, mellom- og storlaks i Omvikelva i 2018. 

  

Figur 24. Grad av lakselusinfestasjon, målt etter en skala fra 0-4 fra bilder av oppvandrende laks, 

fordelt mellom fem elver med utløp i Hardangerfjorden i 2018. 
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Figur 25. Grad av lakselusinfestasjon, målt etter en skala fra 0-4 fra bilder av oppvandrende 

kjønnsmoden sjøørret, fordelt mellom fem elver med utløp i Hardangerfjorden i 2018. 

 

Figur 26. Grad av lakselusinfestasjon, målt etter en skala fra 0-4 fra bilder av oppvandrende umoden 

sjøørret, fordelt mellom tidlig og seint i sesongen i fire elver med utløp i Hardangerfjorden i 2018.I 

Uskedalselva ble det ikke registrert umoden fisk i 2018. I Tørvikvassdraget ble det ikke registrert lus 

eller luseskader på noen av de umodne sjøørretene. 
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3.5 Andre arter 

I Omvikelva i 2018 ble det registrert to regnbueørreter som passerte videokameraene 

henholdsvis 31. juli og 9. august. Den 13. juni ble det avbildet en fisk som trolig er en 

tykkleppet multe (Chelon labrosus) (Figur 27). 

 

Figur 27. Tykkleppet multe i Omvikelva i 2018. 

Gjennom hele sesongen ble det observert oter i kamerasektoren. Ved noen anledninger 

var det to individer sammen (Figur 28). Det ble observert oter både i juni, august og 

september. I juli var det lite vann og ingen oteraktivitet. 

 

Figur 28. To otere i Omvikelva i 2018. 
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4. Diskusjon 

Videoovervåkingen i Omvikelva i 2018 ble startet opp den 3. juni. Dette var etter at all 

vinterstøing og smolt hadde vandret ut til sjøen. Vanntemperaturen hadde på dette 

tidspunktet passert 14 °C og fra midten av mai dette året var vannføringen synkende i 

elvene som drenerer ut i Hardangerfjorden. Resultatene i denne undersøkelsen 

omhandler derfor kun oppvandrende laks og sjøørret. I perioden fra 3. juni til 5. oktober 

ble det registrert 137 oppvandrende villaks og 173 sjøørreter i 2018. I tillegg passerte det 

seks laks som ble klassifisert som rømt oppdrettslaks. Sikten i vannet var i perioder 

redusert til under 0,5 m slik at fisk kunne passere i deler av tverrsnittet, uten å bli 

registrert. Tallene er derfor trolig minimumstall. Innsiget av laks og sjøørret til Omvikelva 

er summen av fisken som passerte kameraene og de individene som ble tatt ut i fangst 

nedenfor.  Det finnes ikke fangststatistikk der det er skilt mellom fangst nedenfor og 

ovenfor kameraene i Omvikelva. Det er imidlertid få fiskere som fisker nedenfor 

kameralokaliteten. De anslår at det ble tatt ut ca. 5 villaks, 20 oppdrettslaks og 10 

sjøørreter nedenfor kameraene, og at denne fangsten er rapportert (K. Thoresen pers. 

med.). Dersom dette er et korrekt anslag, var det totale innsiget av villaks 142 individer i 

2018. Av disse ble 53 tatt ut i fangst ovenfor kameralokaliteten. Dette gir en gytebestand 

på 84 laks. Drivtelling av gytefisk som ble gjennomført i Omvikelva 9. november i 2018, 

angir en gytebestand på 74 laks. I tillegg ble det observert to oppdrettslaks under denne 

undersøkelsen. I videoovervåkingen ble det registrert seks oppdrettslaks. Det er 

sannsynlig at noen av disse ble tatt ut i fangstene ovenfor siden fangbarheten til 

oppdrettslaks ofte er høyere enn for villaks. Totalt sett er det derfor trolig et godt samsvar 

mellom de to metodene når det gjelder å estimere gytebestanden av villaks, og andelen 

rømt oppdrettslaks i denne bestanden. 

I 2018 ble det registrert 173 oppvandrende sjøørreter på videoopptakene i Omvikelva. 

Det ble samtidig trolig tatt ut minst 4 individer i fangstene nedenfor kameralokaliteten. 

Dette gir minimum 177 sjøørreter i innsiget til elva dette året. I fangstene ovenfor ble det 

tatt ut ca. 21 individer. Dette gir en estimert gytebestand på 156 sjøørreter. Av disse var 

16 individer trolig umodne, så den delen av bestanden som var gytefisk, var derfor 

nærmere 140 individer. I drivtelling av gytefisk som ble gjennomført 9. november, ble det 

registret 79 individer, noe som er drøyt halvparten så mange som det som ble registrert i 

videoovervåkingen. Drivtellingen ble imidlertid gjennomført seint, og en del av sjøørreten 

kan ha vandret ut av elva før gytefisktellingene ble gjennomført. 
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De beregnede beskatningsratene for henholdsvis laks og sjøørret var 44,7 % og 13,7 %. 

En lavere andel av mellom- og storlaksen (hhv. 36,3 % og 10,0 %) ble tatt ut i fangstene, 

enn andelen smålaks (70, 9 %). Disse beregningene betinger at estimert kroppsstørrelse 

i videoovervåkingen er korrekt. Bildekvaliteten på overvåkingsvideoene var periodevis 

for dårlig til å gjøre nøyaktige målinger og størrelsesvurderingene i denne undersøkelsen 

er derfor unøyaktige.  

Selv om størrelsesberegningene i undersøkelsen er unøyaktige, var bildekvaliteten 

likevel tilstrekkelig til å skille mellom hunn- og hannlaks for de fleste individene. Det ble 

funnet høyest andel hunnlaks for stor- og mellomlaks, med henholdsvis 66,7 % og 75,0 % 

hunner. Disse andelene samsvarer med det som normalt finnes i bestander der det er 

både mellom- og storlaks. I Omvikelva i 2018 var imidlertid andel hunnlaks blant den 

registrerte smålaksen høyere enn det som er vanlig å finne i slike bestander, med 60 % 

hunnfisk. Det er vanligere å finne fra 10 til 20 % hunnlaks blant smålaks i bestander der 

mellom- og storlaks dominerer.  I fangstene i Omvikelva i 2018 var andelen små-, mellom- 

og storlaks henholdsvis 54,4 %, 42,6 % og 2,9 %. I årene fra 2012 til 2019 har det 

imidlertid vært gjennomsnittlig flest mellomlaks i fangstene. Fangstene fra før år 2002 

viser en annen fordeling, der smålaksen dominerer med en gjennomsnittlig andel på ca. 

70 %. Det kan se ut til at bestanden har endret seg fra å være en typisk smålaksbestand 

til en bestand dominert av større fisk de siste årene.  

Det ble registrert få umodne sjøørreter i Omvikelva i 2018, noe som ikke er unormalt for 

små vassdrag uten gode forhold vor vinteropphold. De få som ble registrert, passerte i 

kamerasektoren i juni og hadde en høyere grad av lakselusinfestasjon enn de 

kjønnsmodne individene som passerte på samme tid. På grunn av periodevis dårlig sikt, 

er det ikke mulig å slå fast med sikkerhet om noen av disse umodne individene passerte 

ut igjen etter kort tid i elva. Men det er ikke usannsynlig at den tidlige oppvandringen 

skyldes lakselus og er såkalt prematur tilbakevandring (Sikveland & Kambestad, 2018).  

En mer tydelig prematur tilbakevandring ble observert i Mundheimselva det samme året. 

Disse forlot imidlertid elva etter kort tid i ferskvann. I motsetning til i Omvikelva, ble det 

registrert oppvandrende umodne sjøørreter også seinere på sesongen, i september i 

Mundheimselva. Da var graden av lakselusinfestasjon lavere enn den som ble registrert i 

juni. Prematur (unormalt tidlig) tilbakevandring ble ikke registrert i 

videoovervåkingsprosjektene i Granvinselva og Tørvikvassdraget samme år. I alle de fire 

vassdragene var overvåkingskameraene lokalisert nær elvemunningen i sjøen. I 
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Uskedalselva der kameralokaliteten lå lenger fra munningen, ble det ikke registrert 

umoden sjøørret (Lamberg, 2019a). 

Andel rømt oppdrettslaks i innsiget til Omvikelva i 2018 ble estimert til å være 15,5 % 

dersom antagelsen om at fangsten nedenfor var 20 individer, er korrekt. Dersom 

gytefisktellingene angir et korrekt antall oppdrettslaks, må ytterligere fire være tatt ut i 

fangstene ovenfor. Dette gir en total beskatningsrate for oppdrettslaks på 92,3 % mot 

under 40 % for villaks. Det ville være en fordel at fangstregistreringen skiller mellom 

oppdrettslaks (antatt oppdrettslaks) og villaks, samt at fangstene skiller mellom fisk tatt 

nedenfor og ovenfor videolokaliteten. Dette er foreløpig ikke tilfelle for fangststatistikken 

fra Omvikelva. 
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